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Na VI sesji rady gminy, która odbyła się 28 maja, radni pod-
jęli uchwały w sprawach:
1. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,

2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Topólka oraz określenia granic ob-
wodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 
2019 r.,

3. 24 uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania statutów 
sołectw,

4. uchwałę uchylającą uchwałę Nr XVIII/154/17 Rady Gminy To-
pólka z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż przez Gminę Topólka, udziału w nieruchomości 
położonej w miejscowości Wandynowo gm. Bytoń, oznaczonej 
geodezyjnie jako działki nr 113/1 i 113/2 o łącznej pow. 2,94,

5. uchwałę zmieniającą uchwałę Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 
2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok,

6. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy  
Topólka za rok 2018.
27 czerwca odbyła się kolejna, VII sesja rady gminy, na któ-

rej podjęto uchwały w sprawach: 
1. udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy Topólka,
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-

daniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
3. udzielenia wójtowi gminy Topólka absolutorium z tytułu wyko-

nania budżetu za 2018 rok,
4. uchwałę zmieniającą uchwałę Nr II/22/18 Rady Gminy Topól-

ka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022.

5. uchwałę zmieniającą uchwałę Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 
2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. 
Treść uchwał dostępna na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Topólka.

Stanisław Borkowski
przewodniczący rady gminy Topólka

Rada Gminy

Rodzice na medal

8 maja br. ppłk Grzegorz Tucholski, wojskowy komendant uzupełnień wręczył w obec-
ności wójta gminy Topólka Konrada Lewandowskiego oraz sekretarza gminy Joanny Ko-
sińskiej srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju” rodzicom żołnierzy z terenu 
gminy Topólka. Tym zaszczytnym odznaczeniem Minister Obrony Narodowej uhonorował 
następujące osoby: Eleonorę Banachowską, Elżbietę Bandyszewską, Władysławę 
Dębowską, Andrzeja Jakubowicza, Wiesławę Jakubowicz, Józefa Łukomskiego, 
Sylwestra Stramowskiego, Urszulę Stramowską, Tadeusza Wilińskiego i Marię Wi-
lińską. Jednakże, z różnych powodów nie wszyscy mogli osobiście odebrać odznaczenia. 

Srebrny medal „Za zasługi dla obronności kraju” przyznawany jest rodzicom, których 
troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienaganną służbę wojskową.

Joanna Kosińska
Foto Damian Lewiński

Plon niesiemy plon
08 września 2019 r. w Topólce 

odbędą się dożynki powiatowe,  
na które zapraszamy mieszkańców 

i gości gminy Topólka.  
Szczegółowy program dożynek 

będzie dostępny na stronie  
– topolka.pl
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Mieszkańcy Gminy Topólka będą  
na bieżąco informowani przez Urząd za pomocą nowocze-

snego systemu SISMS, z którego korzysta już prawie sześć-
set polskich samorządów!

Wójt Gminy Topólka, Konrad Lewandowski, w odpowiedzi 
na oczekiwania ludności, uruchomił system mobilnej komunika-
cji z mieszkańcami SISMS, za pomocą którego będzie można 
w bezpieczny i bardzo szybki sposób przesyłać istotne informacje 
dla mieszkańców. Mobilny system powiadamiania sprawdza się 
od wielu lat w kilkuset miastach i gminach. Jego podstawową rolą 
ma być przesyłanie pilnych komunikatów wpływających na bez-
pieczeństwo i komfort życia mieszkańców np. powiadomienia 
o blokadach dróg i zmianach w ruchu drogowym, o niebez-
piecznych stanach pogodowych czy o utrudnieniach wyni-
kających z lokalnej awarii np. wodnokanalizacyjnej. System 
będzie dodatkowo wykorzystywany do informowania o impre-
zach kulturalno-rozrywkowych i innych aktualnościach czy 
przesyłania informacji dla rolników, tak aby każdy zarejestro-
wany mieszkaniec był na bieżąco z gminnymi wydarzeniami.

Użytkownicy mogą korzystać z systemu poprzez otrzymywa-
nie informacji na BEZPŁATNĄ aplikację mobilną BLISKO, która 
umożliwia przesłanie wyczerpującej informacji w kilka sekund. 
Do wiadomości mogą być dołączone zdjęcia lub mapa z ozna-

czonym miejscem. Aplikacja ma jeszcze jedną zaletę – pozwala 
mieszkańcom przesłać wiadomość ze zdjęciem czy nagranym fil-
mikiem. Użytkownik nie musi nieustannie sprawdzać czy są nowe 
komunikaty, aplikacja BLISKO na bieżąco informuje o otrzymaniu 
wiadomości (podobnie jak SMS).

Dodatkowo, już niebawem w aplikacji BLISKO w Gminie 
Topólka pojawi się NOWY system do zarządzania gospodarką 
odpadami, gdzie każdy z Państwa będzie mógł otrzymywać przy-
pomnienia o wywozach odpadów, wiadomości o opóźnieniach 
w odbiorze, zmianach w harmonogramie, a nawet wyszukać 
miejsce gdzie można wyrzucić niepotrzebny odpad! Szczegóły 
już wkrótce na naszej stronie www.topolka.pl w zakładce „Go-
spodarka odpadami”. 

W czasach kiedy wszyscy nieustannie jesteśmy atakowani 
różnymi komunikatami w końcu mamy możliwość zamówić in-
formacje zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Regulamin systemu 
SISMS dba o komfort użytkowników, dzięki czemu mogą mieć 
pewność, że nie będą niepokojeni reklamami lub innymi niechcia-
nymi treściami. System dla mieszkańców jest zawsze bezpłatny, 
można rejestrować się do dowolnych serwisów i w każdej 
chwili zrezygnować z usługi. Warto jednak wiedzieć, co się 
dzieje w naszym najbliższym otoczeniu. 

Konrad Lewandowski – Wójt gminy

GMINA TOPÓLKA powiadamia MIESZKAŃCÓW  
w aplikacji BLISKO!

Wybory Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich rozpoczęły się 
w naszej Gminie 24 czerwca 2019 r. i trwały do 3 lipca 2019 r. Wy-
borem były objęte wszystkie Sołectwa w Gminie. Zebrania wiejskie 
cieszyły się dużym zainteresowaniem biorąc pod uwagę znaczną fre-
kwencję . W pierwszej kolejności odbywał się wybór Sołtysa, a póź-
niej Rady Sołeckiej. Oba głosowania były tajne i przeprowadzane 
z zachowaniem wszelkich wymogów.
Skład nowo wybranych Sołtysów przedstawia się następująco: So-
łectwo Bielki – Janina Jarzynowska, Sołectwo Borek – Kazimierz 
Kontowicz, Sołectwo Chalno – Małgorzata Stolarska, Sołectwo 
Czamanin – Danuta Matusiak, Sołectwo Czamanin--Kolonia – 
Piotr Lewiński, Sołectwo Czamaninek – Izabela Kordylak, Sołec-
two Galonki – Ewa Dopieralska, Sołectwo Głuszynek – Marek 
Lewandowski, Sołectwo Kamieniec – Patryk Frątczak, Sołectwo 
Kamieńczyk – Wojciech Błaszczyk, Sołectwo Kozjaty – Henryk 
Kołecki, Sołectwo Sierakowy – Małgorzata Michalak, Sołectwo 
Miłachówek – Paweł Sójkowski, Sołectwo Orle – Stanisław Żywi-
czyński, Sołectwo Paniewo – Krzysztof Adrian, Sołectwo Panie-
wek – Weronika Wysocka, Sołectwo Sadłóg – Arkadiusz Jąkalski, 
Sołectwo Sadłużek – Henryk Ozimiński, Sołectwo Świerczyn – 
Barabara Zielińska, Sołectwo Świerczynek – Marek Maciejewski, 

Sołectwo Topólka – Józef Banasiak, Sołectwo Torzewo – Joanna 
Moszczyńska, Sołectwo Wola Jurkowa – Jolanta Chwiałkowska, 
Sołectwo Znaniewo – Małgorzata Mikołajczak.

Zwieńczeniem wyborów sołeckich było uroczyste spotkanie in-
auguracyjne Sołtysów, Rad Sołeckich oraz Radnych z terenu Gminy 
Topólka, które odbyło się 5 lipca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Topólce. Na zaproszenie Wójta przybyły nowo wybrane składy naj-
mniejszych jednostek samorządu gminnego – Sołectw, którym oso-
biście pogratulował zaufania mieszkańców, jakim zostali obdarzeni.

Włodarz Gminy przypomniał, że zgodnie z wolą mieszkańców, którą 
wyrazili jednogłośnie podczas wcześniej przeprowadzonych konsultacji 
społecznych, kadencja Sołtysa i Rad Sołeckich wynosi obecnie 5 lat.

W dzisiejszej rzeczywistości sołtys musi być organizatorem, ani-
matorem i administratorem życia lokalnego. Bycie sołtysem ozna-
cza przede wszystkim służbę i powołanie. Sołtys powinien dokładać 
wszelkich starań, aby zachęcić społeczność wiejską do zaangażowa-
nia się we wspólne działania na rzecz swojej miejscowości. W związ-
ku z tym Wójt życzył wytrwałości, sukcesów oraz dobrej współpracy 
z mieszkańcami podczas pełnionych funkcji.

Tekst: Ewelina Waszak
Foto: Damian Lewiński

Sołtysi z radnymi rady gminy i wójtem

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
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Brawo Iza
W piątek, 31 maja, w Szkole Podstawowej im. mjr Hen-

ryka Sucharskiego w Osięcinach, odbył się VII Międzyszkolny 
Konkurs Piosenki Angielskiej, w którym uczennica naszej 
szkoły – Izabela Orłowska z klasy Va – przygotowywana 
przez: Katarzynę Smól i Elizę Ospalską-Grudzień, zdo-
była wyróżnienie za piosenkę Margaret „Wasted”. 

Gratulujemy sukcesu! 
Tekst i foto: Katarzyna Smól

Konkurs matematyczny „Kangur 2019”

W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2019” wzięło udział 40 
uczniów naszej szkoły. W ciągu 75 minut uczestnicy rozwiązywali testy z poszczególnych ka-
tegorii wiekowych. A oto uczniowie, dla których udział w konkursie zakończył się sukcesem:
Kategoria „Żaczek”: Zofia Roszak kl. IIb – wyróżnienie

  Michał Dykon kl. IIb – wyróżnienie
Kategoria „Maluch”: Alicja Gąsiorowska kl. III – wyróżnienie

  Hanna Derela kl. IVb – wyróżnienie
Kategoria „Beniamin”: Kacper Gąsiorowski kl. Va – wyróżnienie
Kategoria „Kadet”: Wiktor Nowak kl. VIIb – wyróżnienie

 Nagrody w konkursie ufundował Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu oraz 
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. Do konkursu uczniów przygo-
towały: Mirosława Nieznańska, Renata Muraczewska, Małgorzata Jaskulska, Barbara Kosińska, 
Katarzyna Drzewiecka. Graulujemy uczniom oraz opiekunom.

Szkolny koordynator konkursu 
Maria Olszewska

Majowa zbiórka do puszki
W początkowych dniach maja Szkolne Koło PCK przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji PCK, 

przeprowadzając na terenie Topólki oraz naszej placówki publiczną zbiórkę do puszki. Zebrane 
fundusze wyniosły 231  zł i zostały przekazane do Oddziału Rejonowego PCK w Radziejowie, 
gdzie będą przeznaczone na realizację zadań wśród dzieci i młodzieży (pomoc socjalną dla 
uczniów, konkursy, działania profilaktyczne, itp.).

Składam serdeczne podziękowania przedstawicielkom koła – Marice Mazurek i Wikto-
rii Jeszce – za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie akcji, a także wszystkim darczyń-
com za szlachetne wsparcie tego szczytnego przedsięwzięcia PCK.

Opiekun SK PCK – Lidia Wąsikowska
Foto – Lidia Wąsikowska

Podsumowanie akcji „Gorączka Złota 2019”
Tegoroczna ogólnopolska akcja PCK: „GORĄCZKA ZŁOTA 2019” 

przeprowadzana była w naszej placówce przez Szkolne Koło PCK i Sa-
morząd Uczniowski. Polegała ona na zbieraniu „złotych monet” groszo-
wych. W tym roku szkolnym zebrana została ich rekordowa ilość, gdyż 

wyniosła aż 50,5 kg. Było to możliwe dzięki wspólnemu zaangażowaniu dzieci z przedszkola, 
uczniów, rodziców, pracowników obsługi i nauczycieli, za co bardzo wszystkim dziękujemy! 
Akcja ta przebiegała na zasadzie konkursowego współzawodnictwa między szkołami naszego 
powiatu, a wynik jego rozstrzygnięcia zostanie podany we wrześniu.

Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski
Foto – Lidia Wąsikowska

Podwójny sukces uczennic naszej szkoły
W maju, dwie uczennice naszej szkoły odnio-

sły sukces w rejonowym konkursie plastycznym 
z okazji 100-lecia PCK: „Mój udział w tworzeniu 
historii PCK”, zajmując drugie miejsca w  swo-
ich kategoriach wiekowych: Izabela Kotliń-
ska z  kl.  Ia w kat. klas I–IV, i Marika Mazurek 
z kl. VIa – w kat. klas V–VIII.

Organizatorem konkursu był Oddział Rejo-
nowy PCK w Radziejowie, a jego koordynatorem 
w naszej placówce – opiekun SK PCK Lidia Wąsi-
kowska.

Gratulujemy serdecznie obydwu uczennicom 
i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach pla-
stycznych!  

Tekst i foto: Lidia Wąsikowska

Sukcesy Michała
08.03.2019 r. uczeń naszej szkoły Michał Kwiat-

kowski (kl. IIIc – gimnazjum) zajął I miejsce w VI Mię-
dzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego dla klas 
III gimnazjum zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 4 
– IV Liceum Ogólnokształcące „Baczyński” we Włocławku.

Michał ponadto został finalistą Wojewódzkiego Kon-
kursu Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Nasz uczeń przeszedł 
etap szkolny, rejonowy i jako jedyny z naszego powiatu 
wziął udział w konkursie wojewódzkim i został finalistą.

Życzymy naszemu uczniowi wielu dalszych sukcesów.
Katarzyna Smól

Foto z archiwum szkoły

Z Rodziną fajnie jest

We wtorek, 11 czerwca w oddziałach przedszkolnych odbył się Dzień Rodziny. Wydarzenie 
to połączyło dwa wyjątkowe święta: Dzień Matki, Dzień Ojca. Na początku spotkania dzieci 
zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i  taneczne. Do zabaw tanecznych 
zaprosili rodziców. Następnie odbyły się wesołe zabawy i konkurencje sportowe. Rywalizacji 
i śmiechu nie było końca. Rodzice przygotowali wiele atrakcji dla swych pociech: grill, wata 
cukrowa, malowanie twarzy, pop corn i niespodzianki z baloników. Te wspólnie spędzone miłe 
chwile na długo pozostaną w pamięci nas wszystkich.

M. Danielewicz, M. Smolarek
Foto: dosłane
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„Rodzina to kolebka, to początek wszystkich cnót. W niej 
wyrasta człowiek.”

30.05.2019 roku w Szkole Podsta-
wowej im. Franciszka Becinskiego w 
Paniewie, obchodziliśmy jedno z waż-
niejszych uroczystości szkolnych „Dzień 
Rodziny”. Na tę wyjątkową uroczystość 
przybyło wielu zaproszonych gości. 
Prócz licznie zgromadzonych rodzi-
ców, nauczycieli oraz uczniów, szkoła 
gościła również Wójta Gminy Topólka 
Konrada Lewandowskiego, sekretarz gminy Joannę Kosińską, kierownik biblioteki Małgorzatę 
Wojtczak, proboszcza parafii Świerczyn ks. Marka Stefańskiego, proboszcza parafii Witowo ks. 
Andrzeja Aniszczyka, zarząd OSP z Paniewa i Torzewa, kierownik KDBS w Topólce Joannę Szcze-
paniak. Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie z klas VI-VIII pod czujnym okiem 

E. Lewandowskiej i B. Kujawy. Rodzice z dumą i łzami w oczach przysłuchiwali się pięknej recy-
tacji wierszy, która przeplatała się z piosenkami. Akcentem wieńczącym całość spotkania było 
wspólne odśpiewanie przez dzieci Sto lat, które dedykowano rodzicom. Na zgromadzonych 
czekała nie tylko uczta duchowa. Wszyscy goście zostali zaproszeni na mały poczęstunek. Całą 
uroczystość podsumowała dyrektor szkoły Barbara Wieser, dziękując gościom za przybycie, 
a dzieciom i nauczycielom za przygotowanie akademii. Na koniec zabrał głos Wójt Gminy To-
pólka, który nie krył zadowolenia z oglądanych występów, a wszystkich uczniów obdarował 
pysznymi owocami. Taka uroczystość pozostawia po sobie nie tylko miłe wspomnienia, ale 
przede wszystkim cementuje więzy rodzinne,  zachowując tym samym tradycje, jakie budo-
wane są w społeczności lokalnej.

Tekst: Jolanta Przybysz Foto: Agnieszka Kontowicz

Dzień Dziecka 
Tradycyjnie, jak co roku, 

31  maja 2019 roku świętowaliśmy 
w  naszej szkole Dzień Dziecka. Na 
naszych uczniów czekały od rana 
same niespodzianki. Pierwsza 
niespodzianka to przepięknie przy-
strojony dziedziniec szkolny. Nie-
spodziankę tę dla naszych uczniów 
przygotowały: A. Kontowicz i D. Ba-
churska. Od samego rana czuć już 
było wspaniałą radosną atmosferę. 

Kolorowe balony cudownie dopełniły dzieła i odważnie rzec można, że każdy znów poczuł się 
dzisiaj małym dzieckiem. Tego dnia spotkaliśmy się na boisku szkolnym, by wspólnie wziąć udział 
w Pikniku Rodzinnym. Spotkaniu towarzyszyły różnorodne atrakcje. Najwięcej emocji wśród na-
szych uczniów wywołała dmuchana zjeżdżalnia oraz Zumba. Kochane maluchy z klas O-III w ten 
szczególny dzień chciały choć na chwilę zupełnie zmienić swą tożsamość. Dlatego też nasze mamy 
przy pomocy farb do malowania twarzy wyczarowywały niesamowite postacie, motyle, zwierzęta. 

Jak co roku o tym szczególnym święcie pamiętali nasi kochani rodzice, strażacy z OSP z Pa-
niewa i Torzewa oraz Wójt Gminy Konrad Lewandowski, którzy obdarowali nas różnymi smako-
łykami, lodami oraz pysznymi kiełbaskami z grilla. Uczniowie naszej szkoły serdecznie dziękują 
osobom odpowiedzialnym za  zorganizowanie tak wspaniałego dnia. Natomiast wszystkim 
uczniom naszej szkoły życzymy, by każdy następny dzień był dla nich Dniem Dziecka.

Tekst: Jolanta Przybysz  
Foto: Agnieszka Kontowicz

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR
Uczniowie brali udział w czterech katego-

riach (Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet). Sukcesy 
w poszczególnych kategoriach: „Żaczek” – klasa II: 
Mikołaj Krause (na zdjęciu w środku) – wyróż-
niony, (odpowiednik III miejsca); „Beniamin” – 
klasa V: Lena Przewozikowska – wyróżniona 
(odpowiednik III miejsca); „Kadet” – klasa VIII: 
Piotr Jankowski – wyróżniony (odpowiednik 
III miejsca).

Tekst i foto: J. Zawada

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny ALBUS 2019
Konkurs przedmiotowy organizowany jest 

przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. 
W konkursie wzięło udział ok. 7000 uczniów z całej 
Polski, w tym dziesięcioro uczniów naszej szkoły 
z klas V-VIII. Uczniowie z klasy VIII: Gracjan Czar-
necki (na zdjęciu od prawej) i Piotr Jankowski 
uzyskali tytuł laureata konkursu.

Serdecznie gratulujemy!
Koordynator konkursów, Julia Zawada

 Foto: J. Zawada

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Leon” 2019
W kwietniu uczniowie kl I-III przystąpili do Ogólnopolskie-

go Konkursu Matematycznego „Leon”. Najlepszy wynik, III miej-
sce, zdobył Karol Jankowski z klasy I ,uzyskał tytuł laureata 
oraz nagrodę książkową. Pozostali uczniowie otrzymali tytuł 
laureata. Są to: Maja Lewandowska, Blanka Mętlewicz, 
Mikołaj Krause, Szymon Gawrysiak, Natan Kaniewski
-Thiam, Jan Moszczyński, Kacper Marciniak. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: B. Jaskólska  Foto: J. Przybysz

Mikroskala
11 czerwca uczniowie kl.II wybrali się na wycieczkę do Centrum Edukacji i Rozrywki Parku 

Makiet „Mikroskala”w Koninie. Dzieci oglądały około 50 makiet o charakterze edukacyjnym i roz-
rywkowym. Makiety przedstawiają sceny z popularnych filmów dla dzieci, obrazy z historii Pol-
ski, świata i zjawiska przyrodnicze, takie jak tajfun czy tsunami. Uczestniczyły też w warsztatach 
polegających na sklejaniu dowolnych figurek mając do dyspozycji 30 szt. sześcianów z drewna. 
Wykonane figurki zabrały ze sobą do domu. Korzystały z gier manualnych i zabawek konstruk-
cyjnych. Wycinały na ploterze termicznym figurki styropianowe. Na zakończenie wycieczki oglą-
dały 6 filmów w 6D. Pisku i śmiechu było dużo. Na zdjęciu dzieci w Mikroskali.

Tekst i foto Małgorzata Wojtczak
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Uczniowie wyróżnieni  
w roku szkolnym 

2018/2019
SZKOŁA PODSTAWOWA  

IM. FRANCISZKA BECIŃSKIEGO  
W PANIEWIE 

klasa IV
1. Mikołajewska Anna 5,2 – wzorowe
2. Ulanowski Kacper 4,9 – wzorowe
3. Stawicka Anita 4,9 – wzorowe
4. Ratajczyk Aleksandra 4,9 – wzorowe
5. Chojnacka Julia 4,75 – wzorowe

klasa V
1. Mikołajewski Jakub 5,1 – wzorowe
2. Sołtysiński Wiktor 5,0 – wzorowe
3. Przewozikowska Lena 4,8 – wzorowe

klasa VI
1. Wieczorkowska Julia 5,2 – wzorowe
2. Wieczorkowski Mateusz 5,0 – wzorowe

klasa VII
1. Gasińska Julia 5,1 – wzorowe

klasa VIII
1. Jankowski Piotr 5,4 – wzorowe
2. Czarnecki Gracjan 5,3 – wzorowe
3. Waszak Natalia 4,8 – wzorowe

Tekst: J. Przybysz

Łukasz Jankowski 
kl. VIIIa – 5,38

Martyna Lisiecka 
kl.VIIIa – 5,16

Paulina Wieczorek 
kl. VIIIa – 5,11

Oliwia Zarębska 
kl.VIIIa – 4,94

Antoni Stanisław 
Żórawski 

kl. VIIIa – 4,83

Paweł Topolski  
kl. VIIIa – 4,77

Karolina Czarnecka 
kl. VIIIb – 4,83

Izabela Balcer  
kl. IIIa – 5,33

Julia Lewandowska 
kl. IIIa – 5,0

Dawid Stawicki  
kl. IIIa – 4,77

Oliwia Śniegowska 
kl. IIIa – 4,77

Mariusz Kosiński 
kl. IIIb – 5,16

Gabriela Migdalska  
kl. IIIb – 4,94

Jędrzej Kosmalski 
kl. IIIb – 4,83

Wiktoria Konopińska  
kl. IIIc – 5,22

Kamil Kapuściński 
kl. IIIc – 4.94

Krystian Trawiński 
kl. IIIc – 4,94

Michał Kwiatkowski 
kl. IIIc – 4,89

Jakub Szarowski  
kl. IIIc – 4,83

Absolwenci klas gimnazjalnych 2018–2019 
z najwyższą średnią ocen

Wyróżnieni 
absolwenci Szkoły  
Podstawowej  
w Topólce 
za najwyższą  
średnią ocen
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Wspólna akcja pszczelarzy i kajakarzy 2019
Zarząd Regionalny Związku Pszczelarzy we Włocławku 

wystąpił do organizatorów Ogólnopolskiego Spływu Kajakowe-
go „Zgłowiączka 2019” o wspólne zorganizowanie rozpoczęcia 
spływu połączone z akcją sadzenia lip przy rzece Zgłowiączka 

w Topólce, a jednocześnie popularyzowanie ochrony przyrody, 
aktywnego trybu życia oraz życiodajnych wartości i znaczenia 
pszczół i pszczelarstwa w środowisku naturalnym. 

W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Regionalnego 
Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej – Edward Stefaniak, 
Sekretarz Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy – Andrzej 
Koza, Prezes Koła Pszczelarzy z Dobrzynia nad Wisłą – Marek 
Grzymowicz, jednocześnie przedstawiciel firmy „Apikoz”, który 
ufundował koszulki okolicznościowe dla uczestników spływu oraz 
Jerzy Kontowicz – Prezes Gminnego Koła Pszczelarzy w Topól-
ce, długoletni członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczela-
rzy we Włocławku wraz z pszczelarzami z terenu gminy Topólka.

W sadzeniu lip przy rzece Zgłowiączka brali udział: prezes – 
Edward Stefaniak, wójt gminy Topólka – Konrad Lewandowski, 
sekretarz zarządu – Andrzej Koza, Marek Grzymowicz – prezes 
pszczelarzy z Dobrzynia, Stanisław Borkowski – przewodniczą-
cy rady gminy oraz przewodnicząca komisji ds. promocji gminy 
Topólka – Anna Migdalska, a także komandor spływu Lech Woj-
ciech Krajewski.

Jerzy Kontowicz
Foto Damian Lewiński

Podobnie jak w latach poprzednich 18 maja 2019 r. rowerzy-
ści wzięli udział w Rowerowej Majówce w „Poszukiwaniu kwiatu 
konwalii” zorganizowanej przez Wójta Gminy Topólka oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Topólce. 

Główną ideą rajdu jest zachęcanie do rodzinnej turystyki ro-
werowej. Cieszy fakt, że rajd gromadzi coraz więcej miłośników 
rowerów i aktywnego spędzenia czasu.

Zanim ponad 50-osobowa grupa cyklistów ruszyła w trasę, 
właściciele jednośladów skorzystali z akcji znakowania rowerów. 
Dzielnicowy Posterunku Policji w Topólce Rafał Pikuła oznako-
wał 28 rowerów. Tegoroczna trasa biegła: Dębianki – Topólka – 
Świerczyn – Bielki – Rabinowo – Janiszewo – Wola Sosnowa 
– Sarnowo – Czamaninek – Dębianki.

Tradycyjnie już podczas rajdu towarzyszyła nam zaprzyjaź-
niona grupa cyklistów „Herosi” z Osięcin.

Organizatorzy zawsze starają się wytyczyć inną trasę oraz 
dodatkowe atrakcje. Na uczestników rajdu czekały gorące kiełba-
ski z grilla. Posileni rowerzyści wzięli udział w konkursach m.in. 
na najwolniejszą jazdę na rowerze, jazdę z kubkiem wody oraz 
slalomie dla dzieci. Dodatkowo najmłodszy uczestnik rajdu otrzy-
mał kask rowerowy. 

Panująca miła atmosfera wprowadziła uczestników w dosko-
nały nastrój.

Na szczęśliwy powrót do domu Wójt Gminy Konrad Lewan-
dowski oraz Dzielnicowy Rafał Pikuła rozdali wszystkim uczestni-
kom gadżety odblaskowe.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego 
przebiegu rajdu a także uczestnikom rajdu i zapraszamy na ko-
lejne wyprawy rowerowe.

Tekst/Foto Iwona Waszak

Rowerowa majówka

Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, poz. 1560, poz. 1669, i poz. 
2245, z 2019 r. poz. 730 i poz. 761) pomoc materialna przysługuje: 
– uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół 

artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych 
oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do 
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończe-
nia 24. roku życia;

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-
-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi 
zamieszkałemu na terenie Gminy Topólka.

Miesięczna wysokość dochodu netto na 
osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się 
o stypendium szkolne nie może przekroczyć w sierpniu kwoty 528 zł.

 Wnioski należy składać do 15 września 2019 r., natomiast słu-
chacze kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 
2019 r., w pokoju numer 17 Urzędu Gminy w Topólce.

Wnioski można pobrać także w Urzędzie Gminy w Topólce, pokój nr 17.
Centrum Usług Wspólnych w Topólce

Informacja o STYPENDIUM SZKOLNYM  
W ROKU SZK. 2019/2020



8 NASZE SPRAWY 3 (116)

W sobotę 22 czerwca 2019 r. na stadionie w Dębiankach ba-
wiliśmy się witając tegoroczne lato.

„Powitanie lata” to kilka godzin świetnej zabawy, porywająca 
do tańca muzyka i szereg innych atrakcji.

Tradycyjnie imprezę rozpoczęły jednostki OSP z gminy Topól-
ka zawodami sportowo-pożarniczymi. Do rywalizacji przystąpiły 
cztery drużyny zdobywając kolejno miejsca:
I – OSP Topólka
II – OSP Orle
III – OSP Torzewo
IV – OSP Paniewo

Część artystyczną rozpoczęły grupy taneczne „Iskry” i „Bie-
dronki”, przedstawiając „Jezioro Łabędzie”. Swoje umiejętności 
wokalne zaprezentowały solistki ze Studium Sztuki Wokalnej 

Powitanie lata

przy GOK Topólka : Zuzanna Matusiak, Gabrysia Pawlak, Izabela 
Orłowska oraz Gabrysia Wieser.

Podczas gdy Panie z KGW „wiły” wianki, jako jeden z ele-
mentów „Nocy Świętojańskiej”, na scenie przygrywała „Kapela 
na Żywca”.

OSP Topólka

OSP Orle

OSP Torzewo

OSP Paniewo
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Gminny Ośrodek Kultury w Topólce z okazji Święta Polskiej 
Muzyki i Plastyki oraz Święta Polskiej Niezapominajki, które przy-
pada 15 maja zorganizował Konkurs Plastyczny p.n. „NIEZAPO-
MINAJKA”. Tematem 3 edycji Konkursu było wykonanie pracy 
przestrzennej przedstawiającej kwiat niezapominajki.

Jest nam bardzo miło, bo na konkurs wpłynęły 23 przepięk-
ne prace. 6 czerwca 2019 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkur-
su. Jury powołane przez Organizatora w składzie: Małgorzata 
Wojtczak – kierownik GBP w Topólce, Anna Migdalska – Przew. 
Komisji ds. Promocji Gminy i Agnieszka Olejniczak – florystka, 
miało nie lada wyzwanie by wybrać te najpiękniejsze. Werdykt 
mile zaskoczył, albowiem postanowiono nagrodzić wszystkie 
prace z uwzględnieniem poszczególnych miejsc:
W I kat. wiekowej kl. 0 – III
I nagroda – Nikola Domańska SP Paniewo
II nagroda – Lena Dębowska SP Topólka
Nagroda za oryginalność – Aleksandra Matusiak SP Topólka
Nagroda za estetykę – Blanka Mętlewicz SP Paniewo

wyróżnienia: 
Sandra Wawrzonkowska SP Paniewo
Szymon Gawrysiak SP Paniewo
Maja Lewandowska SP Paniewo
Mateusz Paluszyński SP Paniewo
 
W II kat. wiekowej kl. IV – VI
I nagroda – Weronika Adrian SP Topólka
II nagroda – Zofia Graczyk SP Paniewo
nagroda za oryginalność – Kornelia Molewska SP Paniewo
 
wyróżnienia: 
Bartosz Bartczak SP Topólka
Kinga Wysocka SP Topólka
Alicja Orszulak SP Topólka
Amelia Olejniczak SP Paniewo

Konkurs plastyczny „Niezapominajka”

Laureaci konkursu plastycznego

W III kat. wiekowej kl. VII – VIII
Z uwagi na ilość prac, które wpłynęły na konkurs postanowiono 
przyznać:
Nagrodę za oryginalność – ex aequo – Maciej Szuliński i Miko-
łaj Szuliński SP Paniewo
 
wyróżnienia: 
Andżelika Chojnacka SP Paniewo
Jakub Gasiński SP Paniewo

Jak wynika z regulaminu Konkurs skierowany był do uczniów 
z terenu Gminy Topólka, pomimo tego Jury postanowiło wyróżnić 
również cztery prace poza konkursem, które wpłynęły z SP nr 19 
z Włocławka tj.: Filipa Szymaniaka, Wiktorii Adamskiej, Szy-
mona Prusa i Kornelii Pamfil, którym przekazano już upominki.

Wręczenie nagród odbyło się 22 czerwca 2019 r. podczas pikni-
ku Powitania Lata na stadionie w Dębiankach w godz.17.00–18.30. 

Dziękujemy za udział w konkursie!
Tekst i foto: Iwona Waszak

Najmłodsi mieli do dyspozycji 
dmuchane urządzenia a zabawiała 
ich grupa animatorów „Animator-
si”. Było malowanie twarzy, pusz-
czanie baniek i baloniki. Zabawom 
towarzyszyła maskotka Olafa, 
z którą dzieci chętnie pozowały do 
zdjęć.

Podczas imprezy Wójt Gminy 
Konrad Lewandowski oraz Dyrek-
tor GOK Jan Błaszczyk wręczyli 
nagrody laureatom i uczestnikom 
konkursu plastycznego p.n. „Nie-
zapominajka”, zorganizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Topólce z okazji Święta Polskiej 
Muzyki i Plastyki oraz Święta Nie-
zapominajki.

Z rąk wójta, za swoją działalność, nagrodę odebrała również 
sekcja Tenisa Stołowego działająca przy GOK Topólka.

Dla wszystkich uczestników festynu organizatorzy przygoto-
wali kiełbaski z grilla oraz wojskową grochówkę z kotła. Poza tym 
można było skorzystać z ofert stoisk gastronomicznych.

Wszystkiemu towarzyszyła dobra muzyka i zabawa. Na sce-
nie bowiem odbył się koncert zespołu „SPONTAN”. Tuż przed 
nim wystąpił nasz lokalny zespół „HIGH FIVE” a na koniec impre-
zy publiczność rozgrzewała „PAŁZA” i „ADRIANEX”.

Iwona Waszak 
Foto Damian Lewiński
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W piątkowe popołudnie 7 czerw-
ca 2019 r. w Borku grono zna-

jomych państwa Morgane i Ryszarda 
Mazurków wraz z przedstawicielami 
władz lokalnych oraz duchowieństwa 
uczestniczyło w otwarciu zakładu po-
grzebowego. Niby normalna rzecz, 
ale… Oprócz zwykłych usług będzie 
on świadczył jeszcze szereg zabie-
gów związanych z balsamacją zwłok. 
Z czym to się wiąże? Aby uchylić rąbka 
tajemnicy rozmawiam z właścicielami 
firmy, na czym ta praca polega.

Skąd pomysł na zakład pogrzebowy 
właśnie w Topólce?

Cóż, na terenie Gminy Topólka mamy trzy parafie i żadne-
go zakładu pogrzebowego. Co prawda są świadczone usługi 
pogrzebowe, ale one nie zawsze spełniają oczekiwania rodzin 
zmarłych. Tak więc niezagospodarowany rynek branży usług po-
grzebowych daje nam duże możliwości nowoczesnego rozwo-
ju w tej dziedzinie. Nasz zakład świadczy usługę kompleksowo, 
to znaczy od powierzenia nam zmarłego przez rodzinę poprzez 
godne przygotowanie ciała, czuwanie przy zmarłym włącznie 
z organizacją ceremonii pogrzebowej.

Pani Morgane, proszę naszym czytelnikom opowiedzieć tro-
chę o sobie i o swojej pasji zawodowej? 

Pochodzę z Francji, ukończyłam studia na Uniwersytecie Me-
dycznym w Angers, specjalizacja – tanatopraksja, czyli konser-
wacja zwłok. Te zagadnienia interesowały mnie od wczesnego 
dzieciństwa. Jako mała dziewczynka oznajmiłam swoim rodzi-
com, że w przyszłości będę wykonywała taki zawód – myślę, że 
było to powołanie. I tak krok po kroku realizowałam swoje zamie-
rzenia i zdobywałam kolejne umiejętności na tej trudnej drodze 
do celu. Ukończenie szkoły i długa praktyka sprawiły, że wygło-
szona w dzieciństwie deklaracja stała się faktem. Od roku 2007 
zajmuję się balsamacją i rekonstrukcją zwłok. Wykonuję swoją 
pracę z zaangażowaniem i poświęceniem. Wykorzystuję całą 
moją wiedzę i zdobyte umiejętności, by wykonać usługę na naj-
wyższym poziomie, bo wiem, że pomagam rodzinom zmarłych 
łatwiej przejść okres żałoby. Jestem dumna, że mogę razem z bli-
skimi oddawać hołd i szacunek należny zmarłym. Z godnością 
oddawać ostatnią posługę tym, którzy od nas odchodzą. 

Dlaczego to robicie? Czy jest to nie-
zbędne?

Morgane: Chwile, gdy żegnamy się 
z najbliższymi, którzy od nas odchodzą, 
są bardzo ważne, pozostają w naszej 
pamięci na resztę życia. Zabiegi wyko-
nane przez nas mają pomóc rodzinie 
pożegnać się z osobą zmarłą, zapa-
miętać ją jak żywą. 

Ryszard: Bliscy zmarłego chcą się 
z nim pożegnać bez obaw i dyskom-
fortu. Balsamując ciało, likwidujemy 
nieprzyjemny zapach, zasinienia i po-
śmiertne zmiany na ciele. Skóra uzy-
ska normalny kolor, a drobna korekta 
twarzy zmarłego sprawia, że zamiast 

cierpienia widać na niej spokój. Tak przygotowane ciało pozwo-
li rodzinie raz jeszcze zobaczyć go takim, jakim był wcześniej, 
dotknąć, pogładzić po ręce, pożegnać się ostatni raz i takim go 
zapamiętać na zawsze.

Dlaczego wybraliście Państwo Polskę?
 Morgane: Przede wszystkim zafascynowały mnie wasze tra-

dycje, chociażby kult zmarłych, obchody Dnia Wszystkich Świę-
tych. Z mężem często odwiedzałam Polskę. Widziałam z jaką 
troską otaczacie zmarłych. Dziwiłam się, że balsamowanie nie 
jest tu znane, że tak niewiele się robi, by poprawić wizerunek 
zmarłego. Ciało zmarłego przecież nie musi straszyć i brzydko 
pachnieć. Tak więc odkryliśmy z mężem nowy rynek możliwości 
pracy i zarobku. Podjęliśmy więc decyzję, aby osiedlić się w Pol-
sce i spróbować sprostać oczekiwaniom i pomagać rodzinom 
zmarłych w tym trudnym okresie żałoby. 

A dlaczego wieś?
Naszym zdaniem wieś jest ostoją tradycji, wartości. Ludzie 

żyjący tutaj są otwarci, życzliwi, ufni, lubią pomagać, nie boją 
się cudzoziemców. Przyjęli do grona mieszkańców rodzinę Ma-
zurków, zaufali nam jako sąsiadom, a teraz myślimy, że zaufają 
naszej firmie. 

Dziękuję za interesującą rozmowę i życzę Państwu powodze-
nia w realizacji tego innowacyjnego na naszym gruncie przedsię-
wzięcia.

Tekst i foto: Stanisław Wojtysiak

... Aby pożegnać godnie i z szacunkiem

Chór parafialny

Z inicjatywy ks. kanonika Antoniego Wojciechowskiego – pro-
boszcza w Topólce, w marcu rozpoczął działalność chór para-
fialny.

Artystyczną i fachową opiekę nad raczkującym chórem spra-
wuje Alicja Czaplewska – była nauczycielka muzyki w szkole mu-
zycznej w Radziejowie. Występ inauguracyjny odbył się 28 kwiet-
nia 2019 r., w odpust parafialny Miłosierdzia Bożego w Topólce.

Spotkania i próby odbywają się cyklicznie raz w tygodniu. 
Chór także zaśpiewał w kościele z okazji imienin proboszcza – 
ks. Antoniego Wojciechowskiego.

Zapraszamy chętnych do wspólnego śpiewania.
Anna Migdalska

Foto: Aneta Tejman

Chór z księdzem 
proboszczem 
i księdzem seniorem



11NASZE SPRAWY 3 (116)

Zgłowiączka wywrotek – spływ kajakowy
Jak co roku od ponad trzydziestu lat 

powracamy na szlak Zgłowiączki. Co ta-
kiego tkwi w Zgłowiączce, że corocznie 
przyciąga ona około 50 kajakarzy z róż-
nych stron Polski? Czy to ciekawe krajo-
brazy, czysta woda leniwie płynąca wśród 
żółtych plam rzepaku, czy też gościnność 
Ziemi Topóleckiej i jej mieszkańców, czy 
grochówka marzeń? A może wszystkie te 
elementy razem wzięte plus dobra atmos-
fera. Zatem jak było na spływie A.D.2019? 
Harmonogram Spływu Zgłowiączką 
od wielu lat pozostaje niezmieniony. 
W czwartkowe popołudnie 23 maja 
z przystani wodnej PTTK we Włocławku 
wraz ze sprzętem wyruszamy nad jezioro Głuszyńskie. Tutaj na 
wyjątkowo starannie przygotowanym gminnym polu biwakowym 
rozkładamy pierwsze obozowisko, a słoneczko nam towarzyszy. 
Po godzinie od przyjazdu ognisko już plonie. Jeszcze weryfikacja 
uczestników którzy dojechali i można zasiąść przy ogniu i ude-
rzyć w struny gitary. Rafał i pozostali ogniomistrze dbają, by ogień 
nie przygasł zbyt wcześnie. 

W obronie pszczół – to hasło tegorocznego Spływu, w którym 
wzięli udział przedstawiciele Regionalnego Związku Pszczelarzy 
Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej z/s we Włocławku. Pszczelarze serwo-
wali miodek oraz napoje ener-
getyczne, które przygotowali na 
biwaku na bazie miodu i pyłków 
kwiatowych zbieranych przez 
pszczoły. 

Piątek. Dzień dobry sło-
neczko! Nowi uczestnicy dojeż-
dżają. Weryfikacji ciąg dalszy. 
Zwijamy obozowisko. Uprząta-
my teren. Ładujemy sprzęt na 
samochody. Załogi wypływają 
na pierwszy podetap do Topólki, 
a chętni biorą udział w wyścigu 
kajakowym na jeziorze Głuszyń-
skim. Meta wyścigu znajduje się 
przed jazem w miejscowości 
Rybiny. Zwycięża dwójka Szot-
kowskich – senior i junior (nie-
wątpliwie dopomógł im nektar sporządzony przez pszczelarzy, 
który ukradkiem spożywali przed wyścigiem). Jedynki i dwójki 
spływają środkowym przęsłem jazu, a kanadyjki trzeba obnosić 
brzegiem, gdyż nie mieszczą się na szerokość. Jezioro Chalno 
osiągamy bez większych przeszkód po pokonaniu poplątanych 
krzaków zarastających koryto rzeki. 

Po dobrej godzinie wiosłowania zbliżamy się do Topólki. Wie-
ża kościoła parafialnego bawi się z kajakarzami w chowanego, 
pojawiając się i znikając wśród gęstych liści przybrzeżnych drzew. 
Jest południe. Pierwsze załogi na półmetku. Na moście drogo-
wym dzieciaki z pierwszych klas Szkoły Podstawowej w Topólce 
witają oklaskami i okrzykami każdą załogę, która przepływa pod 
mostem. Tutaj następuje oficjalne otwarcie spływu. Powiewają 
flaga PTTK oraz dwa banery – żagle Kujawsko Dobrzyńskiego 
Banku Spółdzielczego we Włocławku – sponsora spływu.

Grochówka Topólecka – grochówka Pana Jana wita nas, jak 
co roku. Z czystym sumieniem mogę zaświadczyć, że takiej gro-
chówy nie zjecie nigdzie w Polsce. To grochówka niepowtarzal-
nych marzeń.

Komandor Spływu powitał zaproszonych gości i blisko 50 ka-
jakarzy przybyłych z różnych stron Polski od Tarnowa po Poznań, 
Bydgoszcz i Płock, ale także z Brześcia Kujawskiego i Topólki. 
Jedna z uczestniczek przyjechała specjalnie na Spływ z Wielkiej 
Brytanii z Birmingham. Spływ otworzył oficjalnie Konrad Lewan-
dowski Wójt Gminy Topólka. W otwarciu uczestniczyli również 
zaproszeni goście: Stanisław Borkowski – przewodniczący rady 
gminy Topólka, ksiądz kanonik Antoni Wojciechowski proboszcz 
Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Topólce, 
który od ponad dwudziestu lat jest z nami, Joanna Szczepaniak – 

dyrektor Oddziału KDBS w Topólce oraz Joanna Kordylak szefowa 
firmy J.M HENKOR Sp. J. z Topólki – sponsora Spływu. Oddział 
Kujawski PTTK reprezentował Andrzej Tyrjan – prezes Zarządu 
Oddziału oraz sekretarz Magdalena Pinter. W otwarciu wzięli rów-
nież udział przedstawiciele Regionalnego Związku Pszczelarzy, 
którzy wspólnie z wójtem i komandorem zasadzili dwie miododaj-
ne lipy. Goście otrzymali pamiątki Spływu – koszulkę i buton.

Po degustacji topóleckiego przysmaku kajakarze dosiedli 
swoich rumaków i odpłynęli do Kazania. W okolicach miejsco-
wości Zgłowiączka oraz na rozlewiskach przed Lubrańcem rzekę 
zarasta trzcina utrudniająca normalne wiosłowanie. Za Lubrań-
cem, pomimo że rzekę oczyszczono, pojawiają się nowe prze-
szkody i zatory.

Biwak w Kazaniu rozkładamy na wykoszonym przez Mariusza 
pokrzywowisku. Pierwsze załogi dopływają około siedemnastej, 
a ostatnie po ponad trzech godzinach. Na etapie, mimo że nie był 
trudny, było kilka wywrotek. Serwujemy przywiezioną w termo-
sie grochówkę topólecką, co szybko regeneruje siły. W Kazaniu 
jak co roku konkurs rzutu lotką, a rankiem przed wypływem quiz 
o Zgłowiączce, ziemi Topóleckiej, Lubrańcu i Brześciu. Wieczo-
rem ognisko, pieczemy kiełbaski, wspominamy nasze wyprawy 
kajakowe, odpoczywamy po znojnym dniu przy piosence nie tyl-
ko turystycznej. Ognisko powoli pustoszeje. Obóz poszedł spać. 

Sobota. Pierwsze załogi ruszają do Machnacza po dziewiątej. 
Słoneczko już porządnie przygrzewa. Do Brześcia Kujawskiego 

autostrada. Przy brzegach żółcą 
się kępy narcyzów. W ładnie za-
gospodarowanym parku w Brze-
ściu postój. Niektórzy idą pod 
pomnik Władysława Łokietka, 
inni na degustację lodów i zakup 
napojów. Podetap z Brześcia do 
Machnacza jest dość uciążliwy 
z powodu przenoski przez jaz 
przy niepracującej już cukrow-
ni i zwalone w nurt Zgłowiączki 
drzewa. Niektóre drzewa na 
prośbę mieszkańców usunię-
to, aby rzeka nie podmywała 
brzegów, ale bobry i wiatry nie 
próżnowały i braki szybko uzu-
pełniły. Na trasie kajaki trzeba 
przenieść przez jaz w Nowym 

Młynie. Załogi na metę w Machnaczu dopływają w dobrej formie, 
z tym że z niektórych wodniaków cieknie woda. Etap obfitował 
w wywrotki. Rekordziści nawet czterokrotnie zażywali przymu-
sowej kąpieli. Na kajakarzy czeka ognisko. Kiełbaski upieczone 
osobiście i kaszanki z rusztu smakują wybornie.

W Machnaczu rozstrzygamy konkurs na hasło o tematyce AA. 
Zwycięża hasło: „Gdy rano głowa skacowana wywrotka murowana”. 

W niedzielę ostatnie 10 kilometrów do Włocławka. Zgło-
wiączka nie odpuszcza – pierwsze zwalone drzewo widać z bi-
waku, a kilka następnych czeka w kolejce. Ostatnie kąpiele i do 
włocławskiego Parku wpływamy kawalkadą kajaków rzeką już 
leniwie podążającą ku Wiśle. Na mecie w Parku im. H. Sienkie-
wicza kajakarzy witają sympatycy i przyjaciele, rodziny jak i przy-
godni spacerowicze.

Tutaj u stóp Katedry Włocławskiej odbyło się zakończenie 
Spływu. W zakończeniu Spływu wziął udział Andrzej Tyrjan Pre-
zes Oddziału Kujawskiego PTTK. Po wręczeniu nagród za konku-
rencje i konkursy spływu, prezes Oddziału ogłosił, że XXVII Ogól-
nopolski Spływ Kajakowy został zakończony, zapraszając za rok 
na kolejne spotkanie ze Zgłowiączką.

Podziękowania należą się Wszystkim, którzy poprzez pomoc 
organizacyjno-finansową przyczynili się do zorganizowania Spływu. 

A zatem – do zobaczenia w maju 2020 r. ponownie na Zgło-
wiączce na XXVIII Ogólnopolskim Spływie Kajakowym.

P.s. XXVII Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Zgłowiączką 
odbył się w dniach 23 - 26 maja 2019 r. od miejscowości Orle 
nad jeziorem Głuszyńskim do Włocławka. Trasa wynosiła 55 km.

Komandor Spływu 
Lech Wojciech Krajewski
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Odpust w Orlu

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w czerwcu obchodzony jest 
odpust parafialny na Świętego Antoniego. Na zaproszenie pro-
boszcza Tadeusza Szczepaniaka przybyło do kościoła wielu 
gości, którzy wypoczywają nad miejscowym jeziorem oraz księ-
ża z dekanatu lubranieckiego z księdzem dziekanem na czele. 
Mszę odpustową odprawił i słowo Boże głosił ksiądz proboszcz 
Krzyszczof Szcześniak z sąsiedniej parafii w Mąkoszynie. Uro-
czystość parafialna zakończyła się procesją wokół kościoła, którą 
uświetnili druhowie strażcy z OSP w Byczu i z Orla oraz myśliwi 
z koła łowieckidego w Orlu z pocztami sztandarowymi.

Stanisław Borkowski

„Bezpieczne Wakacje” 
w Czamaninie 

Radziejowscy policjanci wykorzystują każdą okazję, aby spo-
tkać się z dziećmi i promować bezpieczne wzorce zachowań. 
Ostatnie spotkanie odbyło się w Czamaninie.

Organizatorem pikniku z dziećmi było Koło Gospodyń Wiej-
skich w Czamaninie oraz Urząd Gminy w Topólce.

Na spotkaniu obecny był miejscowy dzielnicowy sierż. szt. 
Rafał Pikuła oraz przewodnicy psów z Radziejowa asp. Piotr 
Świderski i sierż. szt. Maciej Stawicki ze swymi pupilami Dra-
gonem i Nochalem.

Policjanci opowiedzieli o akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo 
nad wodą”, która została zainicjowana przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Zaprezentowali sprzęt, który na co 
dzień wykorzystują w służbie. Duże wrażenie na dzieciach wy-
warł pokaz zatrzymania przestępcy przez psy służbowe.

Była to również okazja do przekazania ostrzeżeń na temat 
bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz zasad poruszania się 
po drodze. Podczas pikniku policjanci wręczyli dzieciom odblaski 
ufundowane przez organizatorów.

asp. szt. Marcin Krasucki 
oficer prasowy KPP Radziejów

Piknik w Znaniewie
Już po raz czwarty w Znaniewie odbył się piknik z okazji Dnia 

Dziecka, którego organizatorami były cztery sąsiednie sołectwa: 
Borek, Głuszynek, Miłachówek i Znaniewo.

 Piknik odbył się w sobotę 8 czerwca. Dzięki sprzyjającej po-
godzie można było przeprowadzić wszystkie zaplanowane dzia-
łania. W programie znalazły się liczne atrakcje dla najmłodszych 
uczestników, jak i nieco starszych. Odbyły się ufundowane ze 
środków sołeckich zabawy z animatorami, konkursy z nagrodami, 
konkurencje sportowe i słodki poczęstunek. Zimną ochłodę w po-
staci lodów zafundował radny Marek Muraczewski. Wieczorem 
zapłonęło ognisko, przy którym można było posiedzieć, powspo-
minać i upiec kiełbaski, a do tańca przygrywał zespół muzyczny 
Metrum. Gośćmi imprezy byli również policjanci z Topólki. Spo-
tkanie było okazją do przeprowadzenia działań profilaktycznych, 
związanych z promowaniem zdrowego i aktywnego wypoczynku. 

Zabawa była przednia, a uczestnicy zadowoleni. Dziękujemy 
mieszkańcom za zaangażowanie w organizację imprezy i zapra-
szamy na kolejną 17 sierpnia!

Sołtysi: Kazimierz Kontowicz, Marek Lewandowski,  
Małgorzata Mikołajczak, Paweł Sójkowski

Dzień Dziecka
Seniorzy Dzieciom – Dzień Dziecka (spotkanie integracyjne 

i aktualizujące formy pomocy potrzebującym).
Dnia 1 czerw-

ca, na placu przy 
kościele pw. Miło-
sierdzia Bożego 
w Topólce, odbył 
się PIKNIK INTE-
GRACYJNY pod 
nazwą  “OD JU-
NIORA DLA SE-
NIORA”, którego 
inicjatorem było 

Szkolne Koło Caritas, działające w Szkole Podstawowej im. Miko-
łaja Kopernika w Topólce.

Dzieci i młodzież w obecnych czasach narażone są na różne 
pokusy. Staraliśmy się pokazać, że można w sposób zdrowy, bez-
pieczny spędzić wolny czas, że używki nie są potrzebne, żeby się 
dobrze bawić. Naszym celem była nauka zdrowego, rozsądnego, 
aktywnego spędzania wolnego czasu. Integracja i nawiązanie ko-
munikacji młodych osób z osobami starszymi, samotnymi – dając 
im poczucie wsparcia i sensu życia, bycia potrzebnymi.

Wspólne gry, zabawy i konkursy zawiązywały do zdrowego, 
bezpiecznego spędzania wolnego czasu, zacieśnianiły więzi 
międzypokoleniowe, koleżeńskie. 

Szkolne Koło Caritas
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Konkurs o liczbach

Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce była organizatorem 
konkursu dla uczniów z klasy „0” pt. „Liczydełko – czyli poetycko 
o liczbach”. W konkursie brało udział 12 wykonawców wyłonio-
nych zostało 3 zwycięzców: I miejsce – Maria Kordylak, II – Oli-
wier Wrzesiński, III – Antonina Walczak.

Wyróżnienia otrzymały 2 dziewczynki: Aleksandra Sobczak 
i Hanna Sadowska.

Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu ufundowała 
Gminna Biblioteka Publiczna.

Uczniowie ci pojechali do Radziejowa, gdzie 08.05.2019 
odbył się Powiatowy Konkurs pod tym samym tytułem. Nasza 
uczennica Aleksandra Sobczak zajęła III miejsce, a Lena Dę-
bowska otrzymała nagrodę w konkursie plastycznym .

Tekst i foto: Małgorzata Strzelecka

Spotkanie w Bibliotece 
Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce zorganizowała spo-

tkanie ze Zbigniewem Masternakiem, twórcą komiksów, scena-
rzystą i autorem książek. Zaproszony gość opowiadał o począt-
kach swojej kariery, wprowadził uczniów w tematykę i technikę 
tworzenia komiksów. Kolejnym punktem spotkania było tworze-
nia własnych komiksów przez uczniów. Najlepszy komiks zda-
niem Pana Masternaka napisała Magdalena Górecka, otrzymała 
książkę z dedykacją autora pt. Kniaź. Najładniejsze prace można 
oglądać na wystawce w bibliotece. 

Na zdjęciu autor z uczniami.
Tekst i foto: Małgorzata Wojtczak

Korowód
Kolorowe i barwne postacie bajkowe idące przez Topólkę 

07 czerwca, wpisały się już na stałe w kalendarz imprez organi-
zowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Topólce. W tym 
roku w korowodzie brały udział grupy z Przedszkola, kl. „O” z To-
polki i Paniewa (około 120 dzieci). Po przyjściu na salę dzieci 
obejrzały spektakl pt. „Bajeczki cukiereczki”, z którego dowie-
działy się, że nie można oddać wszystkiego za słodycze, jak pra-
widłowo się odżywiać. 

Po obejrzeniu spektaklu wybrano 12 najładniejszych strojów 
bajkowych po 2 z każdej grupy. (Na zdjęciu) Nagrodzone zostały: 
Wiosna – Alicja Szychowska, Krasnal – Leon Dobiecki, Babcia 
– Wiktoria Modrzejewska, Cruella – Hanna Walczak, Myśliwy – 
Adam Szews, Myszka Micky – Staś Piernik, Rumcajs – Antoni 
Adrian, Hanka – Hania Jankowska, dr Dosia – Ola Sobczak, Ma-
sza – Wiktoria Nowak, Mała Mi – Antonina Walczak, Księżniczka 
– Lena Dębowska.W trakcie imprezy wszystkie dzieci otrzymały 
napoje i słodycze, a nagrodzone książki i memory, które ufundo-
wała biblioteka.

„WSPÓLNE KROKI  
W CYBERŚWIECIE”  

– program profilaktyczny

Klasa III z wychowawczynią brała udział w pilotażowym pro-
gramie profilaktycznym p.t. „Wspólne kroki w Cyberświecie”. Za-
jęcia prowadziła p. pedagog Kinga Ziółkowska pracownik PPP 
w Radziejowie. W program zaangażowani byli również rodzice, 
którzy czynnie w nich uczestniczyli. 

Głównym celem programu było ukształtowanie u dzieci wie-
dzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu 
z Internetu i innych mediów elektronicznych, a także chronią 
przed uzależnieniami od nich. Na potrzeby zajęć klasa stworzy-
ła blog klasowy pod nazwą; cybertrojka.blogspot.com na którym 
pojawiały się cotygodniowe relacje z przeprowadzonych spotkań.

Renata Muraczewska
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Niezwykłą atrakcję dla najmłod-
szych mieszkańców gminy przygoto-
wały siatkarki Klubu „Tęcza”. Stoisko 
ze słodyczami i napojami, balony, 
piłki plażowe i wiele innych gadżetów 
sprawiły ogromną niespodziankę i ra-

dość dzieciom, które przyszły dopingować zmagania siatkarek.
W rozgrywanym z okazji Dnia Dziecka Tęczowym Turnieju 

Piłki Siatkowej wzięły udział 4 drużyny. Najlepszą okazała się 
Polonia Bytoń.

Szereg konkursów i zajęć przygotowanych dla dzieci wprawiło je 
w doskonały nastrój, czego potwierdzeniem była wspólna zabawa.

W imieniu najmłodszych serdecznie dziękuję organizatorom 
i sponsorom imprezy.

Wójt Gminy Konrad Lewandowski 
Foto: Damian Lewiński

Dzień Dziecka „pod siatką”

Sekcja Tenisa Stołowego – drużyna GOK Topólka
Sekcja Tenisa Stołowego rozpoczęła swoją działalność przy 

Gminnym Ośrodku Kultury we wrześniu 2017 roku.Jeszcze tego 
samego roku z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury zostało za-
kupionych osiem strojów sportowych i dwa stoły tenisowe, a dru-
żyna nazwana została GOK TOPÓLKA.

Początkowo treningi odbywały się w Gminnym Ośrodku Kul-
tury, następnie zostały przeniesione na halę sportową przy Szko-
le Podstawowej w Topólce.

Zadaniem sekcji jest popularyzacja gry w ping-ponga, pro-
wadzenie aktywnego trybu życia oraz wyłonienie zawodników 
reprezentujących Gminę Topólka w Regionalnej Lidze Tenisa 
Stołowego działającej przy Towarzystwie Krzewienia Kultury Fi-
zycznej „Radziejowianka” w Radziejowie.

Drużyna GOK TOPÓLKA dołączyła do tych rozgrywek 
praktycznie z marszu zaraz po swoim powstaniu, a była to już 
XIV edycja regionalnych rozgrywek. Swój udział w pierwszym se-
zonie zakończyła na ostatnim, wówczas 7 miejscu, zbierając przy 
tym sporo doświadczenia.

W tegorocznej edycji Regionalnej Ligi Tenisa Stołowego brało 
udział 10 zespołów, a mecze rozgrywane były od początku paź-
dziernika do końca maja.

16 czerwca w sali gimnastycznej MZS im. Franciszka Mali-
nowskiego w Radziejowie nastąpiło uroczyste podsumowanie 
sezonu 2018/2019. Spotkało się wówczas 27 zawodników, zo-
stały wręczone puchary i gadżety w postaci długopisów, kubków 
i breloków.

Drużyna GOK TO-
PÓLKA swój drugi se-
zon zakończyła na 9 – 
przedostatnim miejscu, 
co jest dobrym wyni-
kiem biorąc pod uwagę, 
że większość drużyn 
gra w tej lidze już od 
wielu lat.

Zespoły biorące 
udział w tegorocznych 
rozgrywkach to:GOK 

Topólka, TKKF Radziejowianka Radziejów, Zjednoczeni 
Piotrków Kujawski, UKS Morzyce I, UKS Morzyce II, MOW 
Włocławek, LZS Wichowo I, LZS Wichowo II, Start Sokół Kle-
czew I, Start Sokół Kleczew II

W tegorocznej edycji rozgrywek ligowych drużynę GOK TO-
PÓLKA reprezentowali następujący zawodnicy:

Tomasz Saks, Piotr Waszak, Zbigniew Karpiński, Łukasz 
Pawlak, Patryk Wiliński, Mariusz Dybowski

W skład sekcji wchodzą ponadto: Sylwia Ulanowska, Rafał 
Nieznański, Łukasz Lewandowski, Grzegorz Pierucki.

Zajęcia sekcyjne odbywają się na hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Topólce, dwa razy w tygodniu, począwszy od po-
czątku września do końca maja.

Działalnością Sekcji Tenisa Stołowego zarządza Gminny 
Ośrodek Kultury pod kierownictwem dyrektora Jana Błaszczyka.

Gminny Ośrodek Kultury w Topólce serdecznie zaprasza 
wszystkich chętnych, którzy chcą dołączyć do sekcji tenisa sto-
łowego i reprezentować drużynę GOK TOPÓLKA, a tym samym 
promować Gminę Topólka podczas meczów ligowych na terenie 
powiatu radziejowskiego – mecze z drużynami z Radziejowa, 
Piotrkowa Kujawskiego, gminy Bytoń, jak też poza granicami 
Naszego powiatu – mecze z Włocławkiem i Wichowem, a także 
poza granicami Naszego województwa – mecze z Kleczewem.

Tenisiści za swoją działalność i sportowe zmagania otrzymali 
dwie siatki profesjonalnej firmy TIBHAR SMASH i osiemnaście 
piłeczek również firmy TIBHAR, które zostały wręczone przez 
Wójta Gminy Konrada Lewandowskiego podczas tegoroczne-
go pikniku „Powitanie Lata”. Mamy nadzieję, że przysłużą się 
w doskonaleniu umiejętności i jeszcze lepszego przyjmowania 
w roli gospodarza drużyn przyjezdnych.

Serdecznie gratulujemy zawodnikom, którzy reprezentowali 
drużynę GOK TOPÓLKA w tegorocznych rozgrywkach Regio-
nalnej Ligi Tenisa Stołowego, życzymy owocnych treningów 
i jak najwięcej wygranych setów w przyszłym sezonie.

Tekst: Mariusz Dybowski, Iwona Waszak
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Jubileuszowe spotkanie Klubu Seniora

Klasa pierwsza b umie pływać

Spotkanie z poetą

Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Topólce 
przeszli kurs nauki pływania w ramach ogólnopolskiego projektu 
„Umiem pływać”.

Podstawowym celem projektu było doprowadzenie do opa-
nowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz 
zdobycie umiejętności pływania, a także uświadomienie dzieciom, 
rodzicom korzyści zdrowotnych, jakie pociąga za sobą umiejęt-

ność pływania. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Podczas 
20-godzinnych zajęć na krytej pływalni PLUSK w Radziejowie 
pod kierunkiem instruktora Marka Ignasiaka uczniowie pozna-
li tajniki pływania. Rodzice uczniów również byli zaangażowani 
w opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów. Dzieci bardzo chętnie 
i aktywnie uczestniczyły w zajęciach na basenie, z niecierpliwo-
ścią czekały na każdy kolejny wyjazd i ze smutkiem żegnały się 
po zakończeniu zajęć. Frekwencja uczniów na zajęciach była 
bardzo wysoka. Udział w tym projekcie dał im nie tylko możliwość 
nauki pływania, ale również aktywnego spędzania wolnego cza-
su i dobrej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarcza-
ły mnóstwo radości i satysfakcji. Zajęcia na basenie rozbudziły 
potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej. 
Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny ko-
rzystać z basenu. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów, za-
angażowały także do wspólnych działań rodziców. Zajęcia dały 
uczniom nie tylko możliwość nabycia podstawowych umiejętno-
ści pływania, ale dały również możliwość rozwijania i podnosze-
nia sprawności fizycznej. Zachęciły dzieci do systematycznego 
uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu 
życia. Dziękujemy również Arkadiuszowi Jąkalskiemu, który za-
fundował uczniom wspaniałe nagrody i sprawił, iż nasze wyjazdy 
były radosne i dały nam wielką frajdę.

Tekst i foto: Aleksandra Kolad

 08.05.2019 r. zaprosiliśmy dzieci na warsztaty pt. „Pan Poeta - 
Show”, autora książek zabawnych i wymownych, które uczą z mora-
łem. W spotkaniu udział brały dzieci z klas „0”.Główna rolę odgrywają 
w nich kreatywne zabawy i ptako-pacynki. Pluszowi bohaterowie ba-
jek opowiadały dzieciom swoje historie, angażując je w edukacyjną 
treść książek. Potem przyszedł czas na kreatywną zabawę.

Dzieci były bardzo zadowolone i prosiły „Pana Poetę”, aby 
jeszcze raz je odwiedził.

Foto i tekst Małgorzata Strzelecka

22 maja 2019 r. Klub Seniora „Złota 
Jesień” obchodził 4 rocznicę zawiązania 
Klubu. Na uroczystość został zaproszo-
ny wójt gminy Konrad Lewandowski wraz 
z małżonką.

Uroczystość przebiegała w miłej i ser-
decznej atmosferze. Jednym z życzeń Wój-
ta było, abyśmy My seniorzy nie poddawali 
się na przekór przeciwnościom, zawsze byli 
optymistami i zawsze żebyśmy byli aktywni 
w domu rodzinnym i środowisku.

Miłym akcentem dla nas był piękny 
i smaczny tort, którym obdarował nas 
p. Wójt. Za torcik dziękujemy i dziękujemy 
również za zasponsorowanie nam prze-
jazdu autokarem na wycieczkę w góry, 
która odbyła się w dniach 15-17 czerwca.

My seniorze mamy nadzieję, że współ-
praca między urzędującym wójtem, a klu-
bem będzie układała się bezkonfliktowo, 
a my obiecujemy uczestniczyć w każdych 
uroczystościach organizowanych przez 
Samorząd Gminny.

Dla informacji społeczeństwa przekazujmy, że nasz klub liczy 40 osób. Nasza lista 
przyjęć jest otwarta. Spotykamy się raz w miesiącu, a czasami i częściej. Seniorzy poka-
zują, że potrzebują spotkań, informacji, wymieniania się pomysłami, chcą mieć otwarte 
umysły. Któż z nas nie marzy, by na starość być, jeśli już nie w pełnym zdrowiu, to jak 
najdłużej być samodzielnym i niezależnym. 

Przynależność do klubu daje nam wiarę, że starość to nie same problemy, to jeszcze 
droga do przyjemności i radości.

Łucja Dogońska
Foto: nadesłane
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Urodziła się

Adela Wielkopolan, 
ur. 10.03.2019 r.

15.06.2019r w restauracji „Tawerna” w Brześciu Kujawskim odbyło się spotkanie 
absolwentów SP w Czamaninie urodzonych w latach 1959-1961 wraz z osobami towa-
rzyszącymi. Niestety z różnych osobistych powodów nie wszyscy stawili się na spotka-
nie. Na spotkaniu nie brakowało chwil wzruszeń i wyśmienitej zabawy do białego rana. 
Pomysłodawcą i sponsorem spotkania była jedna z absolwentek – Lucyna Szadkowska, 
za co wszyscy uczestnicy imprezy za pośrednictwem redakcji „Nasze Sprawy” jeszcze 
raz składają podziękowania. 

Na zdjęciu „sprzed lat” uczniowie klasy 2 z rocznika 1959 r. wraz z wychowawczynią 
Barbarą Radzimierską.

Od lewej (górny rząd) Krystian Urbański, Lucyna Szadkowska, Jadwiga Ciesielska, Halina 
Polichnowska, Maryla Chlebicka, Mirosława Wesołowska, Anna Szmajdziak, Urszula Łysak, 
Elżbieta Gamalczyk, Andrzej Torzewski (=). (Dolny rząd) Barbara Śmiałek, Maryla Górzyńska, 
Elżbieta Ciesielska, Anna Lemke, wychowawczyni Barbara Radzimierska (=), Jadwiga Wajer, 
Barbara Nowicka, Jadwiga Gołębiewska, Krystyna Rakowska (=)

Zdjęcie obecne: uczestnicy spotkania od lewej: Halina Jasińska, Jadwiga Maciejewska, 
Magdalena Ćwiklińska, Lucyna Szadkowska, Adam Nowak, Wiesława Nowak, Barbara Kry-
gier, Danuta Łączkowska, Danuta Matusiak, Maryla Kowalska, Andrzej Balcerzak. Między 
nimi przeplatają się osoby towarzyszące. Na zdjęciu brakuje jeszcze Maryli Wojasińskiej 
i Mirosławy Ochocińskiej wraz z osobami towarzyszącymi.

Jadwiga Maciejewska

Spotkanie „po latach”

Piknik  
Strażacki

28 czerwca 2019 r. druhowie strażacy z 
OSP w Orlu zorganizowali piknik strażacki. 
Na zaproszenie prezesa OSP – Jana Wa-
jera oraz naczelnika jednostki – Edmunda 
Nowakowskiego, przybyli: wójt gminy – 
Konrad Lewandowski, przewodniczący 
rady gminy – Stanisław Borkowski oraz 
Roman Szczerbiak – prezes powiato-
wy OSP w Radziejowie. Na uczestników 
spotkania czekały smaczne dania z grilla 
przygotowane przez Anną Lewińską oraz 
Anetę Nowakowską. W miłej atmosferze 
upłynął czas wypełniony rozmowami na te-
maty bliskie druhom strażakom.

Stanisław Borkowski


